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Sveriges Universitets-      2019-08-30 
och högskoleförbund 

Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt, verkställande ledamot 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
Tid: onsdag den 4 september 2019, kl 09:30-12:30 
Plats: SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 
Inbjudna gäster: Jörgen Tholin och Mauritz Danielsson (pp.1-8). 

Dagordningen är sänd till expertgruppens ledamöter och inbjudna gäster, samt även publicerad öppet på 
SUHF:s webbsida: http://www.suhf.se/arbetsgrupp/expertgruppenforstudieadministrativafragor  

Dagordning (förslag): 

Ärende Kommentar Klockslag/ 
ärendetyp 

Föredragande Bilaga 

1. Välkommen! Ordförande öppnar mötet. kl. 9:30 Ann 
Cederberg 

- 

2. Dagordning Dagordningen godkänns. Beslut Ann 
Cederberg 

- 

3. Justeringsperson Val av mötets justeringsperson. Beslut Ann 
Cederberg 

- 

4. Föregående
minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar. Information Linda Gerén Bil

5. Meddelanden och
information

Meddelanden och information. 

a) Expertgruppen – inför ny
mandatperiod 2020-2021.

b) Lansering av ny webbsida suhf.se.

c) NUAK 2019 i Göteborg den 23-25
september.

d) UHR och SUHF seminarium på
Chalmers om samordnad
antagning den 24 september.

e) SUHF:s årskonferens på KI den 22
oktober.

Information Linda Gerén, 
m.fl.

- 

- 

- 

- 

-

http://www.suhf.se/arbetsgrupp/expertgruppenforstudieadministrativafragor
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6. Ärenden till
kommande möte

Anmälan av ärenden under beredning 
som kommer lyftas på kommande möten. 

a) Expertgruppen – rapport om
mandatperiod 2018-2019.

b) Får kurser som ingår i
behörighetsgivande examen tas
med i examen?

c) Koder för att beskriva kursers
placering i utbildningssystemet.

d) Samordning av terminstider –
varför och hur?

e) Vägledning för information kring
vad studieavgiftsbetalande
studenter kan förvänta sig av
lärosätet.

f) Tema: Studieadministration för
forskarutbildning – igår, idag och
imorgon.
- Högskolans expansion:
Mästare och lärling v.s.
systematiserad massutbildning?
- Bolognaprocessens påverkan:
Vad skulle vi egentligen
harmoniera?
- Målstyrning och
kvalitetssäkring:
Professionalisering,
byråkratisering, eller
juridifiering?
- Verksamhetens behov och krav:
Vad är ändamålsenliga
studieadministrativa processer
och IT-system som stöd för
forskarutbildning?
- Målkonflikter?

g) Inbjudan till Ladokkonsortiet för
dialog om åtgärder som svar på
frågor från nätverket för
forskarutbildningsadministration.

Information Christopher 
Sönnerbrandt 

- 

- 

- 

- 

Bil 

- 

 

7. Hantering av
studenter med
skyddade
personuppgifter

Lägesrapport från pågående utredning.  
SUHF:s utsedde utredare, Jörgen Tholin. 

Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet, är 
inbjuden att delta i diskussionen. 

Diskussion Jörgen Tholin - 

8. Oavslutade kurser
från annat lärosäte i
examen

Ladokkonsortiet har skrivit till SUHF och 
önskar expertgruppens bedömning av 
frågan. 

Diskussion Mauritz 
Danielsson 

Bil 
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9. Remiss av Kontroller
vid högskoleprovet
(SOU 2019:37)

Expertgruppen har fått uppdrag att 
bereda SUHF:s svar på remissen 

a) Presentation av remissens
innehåll och information om HP-
gruppens diskussion.

b) Diskussion om SUHF:s yttrande.

kl. 10:30 
Diskussion 

Tarmo 
Haavisto 

Bil

- 

10. Frågan om
återkallande av
högskolepoäng

Lärosätenas svar till Utredningen om fusk 
vid högskoleprovet (U 2018:07) önskemål 
om underlag och synpunkter i fråga om 
återkallande av godkänt betyg på kurs 
som ger högskolepoäng. Lunds 
universitets svar bifogas. 

Information Tarmo 
Haavisto 

Bil

11. Brexit Uppdatering om beredskapsplaneringen 
inför en avtalslös Brexit. 

a) Information från
Regeringskansliet

b) Information från UHR

Information 

a) Christopher
Sönnerbrandt

b) Susanne
Wadsborn
Taube

Bil

- 

12. ITCF utredning om
hantering av
studieavgifter.

IT-chefsnätverkets (ITCF) utredning för att 
ta fram förslag på hur studieavgifter och 
betalningar av dessa kan hanteras i en 
lösning som kan användas av flertalet 
lärosäten. 

kl. 11:30 
Information 

Ann 
Cederberg 

Bil

13. Rapporter från andra
grupper

Information om aktuella ärenden med 
bäring på expertgruppens ansvarsområde 

a) Samverkansgruppen SUHF-UHR

b) NBA

c) Högskoleprovsgruppen

d) Antagningsrådet

e) Tillträdesrådet

f) Ladokkonsortiets
verksamhetsplaneringsgrupp

g) Expertgruppen för
internationaliseringsfrågor

Information 

a) Linda Géren

b) Marie Eslon

c) Tarmo
Haavisto

d) Christopher
Sönnerbrandt

e) Jerker
Dahne

f) Cilla
Häggkvist

g) Tina Murray

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-
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h) Forum för internationalisering

i) Sveriges förenade studentkårer

h) Cilla
Häggkvist

i) Elisabet
Lövkvist

- 

- 

14. Övriga frågor - - - - 

15. Kommande möten Kommande möten under hösten 2019: 
- Torsdag den 17 oktober, kl. 10:00-14:30
- Torsdag den 5 december, kl. 10:00-14:30

Information Linda Gerén - 

16. Avslutning Ordförande avslutar mötet. kl. 12:30 Ann 
Cederberg 

-
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